
Zápis ze shromáždění delegátů dne 25.11.2019 
 

Přítomni: 
J.Kříčková, ředitelka školy 
M.Horníková, I.Bublíková, zástupkyně ředitelky 
J.Blažek, předseda KR 
Třídní důvěrníci tříd: 1.A, 2.A, 3.A, 4.AC, 5.ABCD, 6.ABCD, 7.ABCD, 8.AB, 9.BC, účast 
třídních učitelů tříd 4.B, 7.D 
 
Program: 
1.Informace od ředitelky školy J.Kříčkové: 

Stávka  
90.výročí  
Vánoční růže 
Tvoříme Zlín 
Omlouvání 
Elektronická třídní kniha a žákovská knížka 
Ples-povinné odevzdání návratek 
WC 
Vánoční jarmark 
Mapa školy SCIO 

 
2.Informace od zástupkyně ředitelky M.Horníkové: 
 Stav financí 
 Požadavky na nákup pomůcek, poděkování 
 Sběr papíru 
 Volby členů do Výboru 
 Pozvánka na setkání pro rodiče 
 Pozvánka na školní ples 
   
 
3. Návrhy, připomínky, diskuse rodičů 
 
ad 1) - Přivítání  
 - STÁVKA: poděkování rodičům za vstřícnost, učitelé neplacené volno, zajištění dětí 
1. – 3.ročníku 
 - 90.VÝROČÍ: připomenutí termínu 22.5.2020, příspěvky na trička 14 900 Kč, zjistit 
velikosti ve třídě 
 - VÁNOČNÍ RŮŽE: poděkování rodičům za zapojení a charitativní příspěvek (43 Kč 
Flora, 57 Kč FN Olomouc)  
 - TVOŘÍME ZLÍN: rodiče se mohou zapojit do hlasování na stránkách města Zlína 
 - OMLOUVÁNÍ: je možno přes email v DMku, nutno zapsat do omluvného listu, není 
už nutno přes kancelář telefonicky 
 - ELEKTRONICKÁ ŽK A TK: na dotazy odpovídala ZŘ Bublíková 
 - PLES: pozvánka pro rodiče, po vánocích návratky – všichni žáci odevzdají   
 - WC: jsou hotová patra, družina zahájí provoz během prosince, šatny u malé 
tělocvičny do 14 dní 
 - VÁNOČNÍ JARMARK: pozvánka pro rodiče na úterý 17.12. od 15 hod. do budovy 
školy, prodej výrobků žáků, možnost zakoupení, prosba o cukroví a květiny 



 - MAPA ŠKOLY: informace pro rodiče ve vitrínce žlutého patra, bude i na webu 
školy 
  
 
ad 2) -STAV FINANCÍ:  ke dni 25.11.2019 je na pokladně 6 190 Kč, v bance 249 701 Kč 

-POŽADAVKY: poděkování KR za schválené požadavky (příspěvek na skupasy pro 
žáky 7.roč. na lyžařský kurz 75 000 Kč, rozloučení se žáky 9.roč. na Malé scéně 
14 100 Kč,  
příspěvek na školu v přírodě 3 000 Kč, knižní odměny 7 000 Kč, stojany na skok 
vysoký 3 900 Kč) 
-SBĚR PAPÍRU: 28.1.2020 před školou kontejner v čase od 6:30 hod. do druhého dne 
do rána cca 6 hod., vážení v době od 7 do 16 hod. Kontejner je uzavřený, otevírání 
zezadu.  
Kontakt: FIRMA ROJAK, Ostrata 161, pan Krejčík tel 608 180 664 – více info na 
webu školy 
-VOLBY: na dalších třídních schůzkách proběhne volba 2 nových členů do Výboru 
(odchází L.Fridrichová a R.Zábojníková) 
-POZVÁNKA: pro rodiče na téma Sdílení zkušeností rodičů dětí s problematikou 
ADHD ohledně spolupráce se školou, více info na webu školy, zájemci z řad rodičů 
nechť se hlásí u p. Horníkové  
-PLES:  se bude konat v sobotu 14.3.2019, rádi přivítáme předtančení polonézy žáků 

9.ročníků, schůzka výboru ihned po skončení tohoto jednání.  
 . 
 Na závěr jednání popřála ředitelka školy rodičům pohodový předvánoční čas.    
 
 
Ve Zlíně dne 26.11.2019      Zapsala dr.M.Horníková 

                               členka výboru za ZŠEZ 
 
      


